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ALAPSZABÁLY 
 
 
 
1. Egyesület neve:  
Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesülete  
 
2. Egyesület székhelye: 
6800 Hódmezővásárhely, Damjanich utca 76. 
 
3. Egyesület célja, feladatai:  
 
� Állatkínzás megakadályozása, megelőzése. Állatkínzások kivizsgálása, dokumentálása, 

hatósági szervek segítése. 
� Az állatok jólétének, a korszerű állatvédelmi elveknek megfelelő állattartási módszerek 

megvalósításának elősegítése nehéz helyzetben lévő magánszemélyeknél, menhelyeken, 
állattartó telepeken. 

� Segítségre szoruló állatok és állattartók segítése, támogatása. 
� Állatorvosi, állategészségügyi ellátás biztosításának segítése gazdátlan állatok részére. 
� Elveszett, talált, gazdátlan állatok számára otthonkeresés, gondozás biztosítása, illetve 

segítése. 
� Ismeretterjesztés, tanácsadás. 
� Sintértelepen, gyepmesteri telepen lévő kutyák támogatása. 
� Menhelyen, állatotthonban tartott állatok életminőségének javítása, szükségleteik 

ellátásának segítése.  
� Menhelyek, állatotthonok segítése, támogatása. 
� Működő állatvédelmi, természetvédelmi és környezetvédelmi szervezetekkel történő 

együttműködés. 
� Együttműködés kialakítása a helyi lakossággal és önkormányzatokkal. 
� Naprakész, mindenki számára hozzáférhető elektronikus adatbázis létrehozása, 

szerkesztése, fejlesztése, fenntartása az elveszett, talált, gondozást igénylő és segítségre 
szoruló állatok nyilvántartására, segítségkeresésre, segítségnyújtásra. 

� Az állatok, állattartás, állatvédelem valós, aktuális helyzetének feltárása, megismertetése, 
fejlesztésének elősegítése. 

� Alternatívák bemutatása állatokkal – elsősorban kutyákkal, mint társállatokkal, az 
állatvédelmi törvényben foglaltak szerinti szabályozás betartásával - mind szabadidős 
tevékenységre, mind sporttevékenységre. 

� Segítő, vakvezető, mentő, bűnüldöző tevékenységre tanított kutyák jótékony, 
segítségnyújtó és hasznos lehetőségekre irányuló figyelemfelhívás, támogatás. 

� Rehabilitációs lehetőségek, ismeretek közvetítése, segítése. 
� Oktatások szervezése. 
 
 
 
4. Annak felsorolása, hogy milyen, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi  CLVI. 
törvényben meghatározott közhasznú tevékenységet folytat az egyesület. 
 

Az Egyesülete a céljai elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26.§-ának c) pontjában felsorolt 
tevékenységek közül: 
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2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 
3. tudományos tevékenység, kutatás, 
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
5. kulturális tevékenység, 
8. természetvédelem, állatvédelem, 
9. környezetvédelem, 
17. rehabilitációs foglalkoztatás. 

 
5. Egyesület szervezete:  
 
Közgyűlés 
Vezetőség 
Elnök 
Alelnök 
Felügyelő Bizottság 
 
 
6. Az egyes szervezeti egységek, testületek és tisztségviselők hatáskörébe tartozó ügyek, 
döntések meghatározása.  
 
Az Egyesület tagjai: 
 
a) Az egyesület tagja lehet bárki, aki az alapszabályt elfogadja és üzleti, egzisztenciális vagy 
politikai elkötelezettség nem gátolja az egyesület céljainak megvalósításában, elveinek 
képviseletében és a tagdíjat megfizeti. 
 
b) A tag felvételéről a Vezetőség a jelentkezéstől számított három héten belül dönt. A 
belépéshez belépési nyilatkozat és a Vezetőség jóváhagyása szükséges. 
 
c) Tiszteletbeli tagságra javasolható bármely szakmai területről olyan személy, aki 
kiemelkedően szolgálja az egyesület közhasznú tevékenységei körébe tartozó bármely célt. A 
tiszteletbeli tagságot a közgyűlés fogadja el. A tiszteletbeli tagnak a közgyűlésen 
javaslattételi, véleményezési joga van, azonban szavazati joggal nem rendelkezik. A tagdíj 
befizetése részéről önkéntes alapon történik, arra nem köteles. 
 
d) Az egyesület tagja jogosult: 
-    arra, hogy az egyesület szerveibe válasszon és választható legyen, 
-    az egyesület céljai és tevékenységi körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, a 
döntésekben szavazati joggal részt venni, 
-    az egyesület szolgáltatásait igénybe venni. 
 
e) Az egyesület tagja köteles: 
-    az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tekinteni. 
-    a közgyűlés által meghatározott tagdíjat befizetni. 
 
f) A tagság megszűnik a tag kilépésével, a tag halálával vagy kizárásával, illetve jogi személy 
esetében a jogi személy megszűnésével. A tag a kilépést, indoklási kötelezettség nélkül, 
írásban bejelenti a Vezetőség elnökének, aki törli őt a tagok sorából. A tagdíj megfizetésének 
egy éven túli elmaradása esetén a Vezetőség elnöke írásban  értesíti erről a tényről a tagot és 
az egyesület határozatot hoz a tagsági viszony kérdésében. Amennyiben a tag ezt követően 15 
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napon belül a tagdíjat megfizeti, tagsága fennmarad, ennek hiányában a Vezetőség elnöke a 
tagot törli a tagok sorából. A tagdíj javasolt havi összege minimum 500 Ft.  
Ha valamelyik tag az egyesület tevékenységét veszélyezteti, az alapszabállyal ellentétes 
magatartást tanúsít, a Vezetőség jár el és fegyelmi eljárás indításával kezdeményezheti a tag 
kizárását az egyesületből. A tag jogait a Ptk. Szabályozza. Az érintett tagot erről az eljárást 
indító, a Vezetőség elnöke írásban értesíti és kezdeményezi a személyes meghallgatást. A 
meghallgatás eredményeképpen döntését a vezető szerv fenntartja vagy visszavonja. 
Amennyiben az érintett tag a döntéssel nem ért egyet, fellebbezhet a közgyűlésen és a 
fellebbezést a soron következő közgyűlésen kell megtárgyalni. A döntést egyszerű 
többséggel, nyílt szavazással hozza meg a közgyűlés. A határozatot írásban is közölni kell az 
érintett taggal. A tag a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül támadhatja meg a 
határozatot a perben a bizonyítás a szervezetet terheli. 
 
 
A Közgyűlés 
 
Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. 
A Közgyűlés a tagok összessége. 
 
a) Az egyesület tagjai évente legalább egyszer közgyűlést tartanak. Összehívásáról az 
Egyesület elnöke gondoskodik. A közgyűlés ülései nyilvánosak. A Vezetőség a közgyűlésre 
szóló meghívót e-mailben vagy postai úton levélben, a napirendi pontok megjelölésével, 15 
napos időközzel küldi meg a tagoknak. A jogi személy tagot a közgyűlésen a vonatkozó 
jogszabályok szerint, vagy külön, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazással más képviseli.   
 
b) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint 
fele megjelent. A közgyűlés határozatait nyíltan, egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlés 
határozhat titkos szavazás elrendeléséről. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést egy 
későbbi időpontban újra össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés a résztvevők 
számától függetlenül határozatképes, erről minden esetben a tagokat a meghívóban értesíteni 
kell. A közgyűlésen és a Vezetőség által hozott határozatokról jegyzőkönyv készül, melyekről 
a Vezetőség nyilvántartást vezet. A nyilvántartás rögzíti a döntés tartalmát, időpontját, 
hatályát és a szavazati arányokat. Amennyiben a döntés valamely személyt is érint, azzal a 
határozatot külön is közölni kell írásban, postán tértivevénnyel feladva. A közgyűlés 
döntéseiről szóló nyilvántartás, továbbá az egyesület működésének főbb adatai, szolgáltatásai, 
az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés, a működés során keletkezett egyéb iratok 
nyilvánosak, az azokba való betekintést az egyesület székhelyén, a Vezetőség egy tagjával 
egyeztetett időpontban lehetővé kell tenni. A teljes nyilvánosság biztosítása érdekében az 
egyesület a működési feltételeinek, szolgáltatásai megismerésének információit tartalmazó 
alapszabályt, a Közgyűlés és a Vezetőség az egyesület honlapján 15 napon belül, valamint az 
éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a Vezetőség a tárgyévet követő év május 30-ig 
közzéteszi. 
 
c) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörrel 
-    megállapítja és minősített többséggel módosítja az alapszabályt,  
-    nyílt szavazással elfogadja az éves beszámolót, zárómérleget és a közhasznúsági jelentést, 
legkésőbb minden év május 30-ig, 
-    értékeli az egyesület éves tevékenységét, 
-    3 évi időtartamra megválasztja az egyesület háromfős Vezetőségét és a háromfős 
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Felügyelő Bizottságot, ezen belül külön a képviseleti joggal rendelkező egyesületi elnököt, 
-    megállapítja a tagdíj összegét és meghatározza felhasználásának elveit, 
-    dönt más társadalmi szervezetekkel való egyesülés, úgyszintén a feloszlás kimondásáról, 
-    elfogadja a tiszteletbeli tagságra való jelölést 
-    eljár a kizárás kezdeményezéséről hozott döntés elleni jogorvoslat kérdésében. 
 
 
A Vezetőség és a Felügyelő Bizottság 
 
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére vonatkozó 
szabályokat Khtv. 8.§ és 9.§ szabályai tartalmazzák: 
 

„8. § (1) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatás. 

(2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 

9. § (1) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - 
annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt.” 
 
A Vezetőség három tagból áll (elnök, alelnök, titkár), kiket a közgyűlés választ három évre. 
Feladata a közgyűlés határozatainak végrehajtása, az éves szakmai munka összehangolása, a 
szakmai rendezvények megszervezése, az egyesület külső kapcsolatainak ápolása. A 
Vezetőség legalább negyedévente egyszer tart ülést, de bármely vezetőségi tag 
kezdeményezheti az ülés összehívását. Az ülésre szóló írásbeli meghívót 15 nappal korábban 
kell megküldeni, a napirendi pontok s a határozatképtelenség esetén tartandó megismételt ülés 
időpontjának megjelölésével. A Vezetőségi ülésre szóló meghívót az elnök küldi meg. A 
Vezetőség ülései nyilvánosak, kivéve, ha az azon hozandó döntéssel érintett, 
személyiségvédelmi jogára hivatkozással kéri a zárt ülés elrendelését. A Vezetőség 
határozatképes, ha azon minden tag jelen van, döntéseit egyszerű többséggel, nyílt 
szavazással hozza, ügyrendjét egyebekben maga határozza meg. A Vezetőség döntéseiről 
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készült nyilvántartás a közgyűlési döntések nyilvántartásával egyező módon nyilvános. A 
Vezetőség személyeket érintő döntéseit azokkal írásban közli. Ezen túl a döntések és 
határozatok az Egyesület honlapján is hozzáférhetők és nyilvánosak.  
 
A háromtagú Felügyelő Bizottság feladata az egyesület törvényes működésének és 
gazdálkodásának ellenőrzése, véleményezi a pénzügyi tervet és az éves mérleget. Tagjait a 
közgyűlés választja 3 évre. A Bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van, döntéseit 
egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza. A Bizottság ülésére írásos meghívót az elnök 
15 napos időközzel küld, de indokolt esetben bármely tag kezdeményezheti ülés összehívását. 
Feladatkörében eljárva a Bizottság a Vezetőség tagjaitól jelentést, a szervezet 
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület 
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.  A Bizottság tagja a Vezetőség 
ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A Bizottság köteles az intézkedésre jogosult 
Vezetőséget vagy a közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról 
szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet 
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését 
teszi szükségessé, illetve a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Az 
intézkedésre jogosult vezető szervet a Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 
harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv 
összehívására a Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés 
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles 
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
 
A Vezetőség és a Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, az alapszabály 
rendelkezésein belül. 
 
 
7. Az egyesület gazdálkodása 
 
  Az egyesület vagyonával való rendelkezés a Vezetőség hatásköre. A vagyon a 
befizetett tagdíjakból, a közhasznú jogálláshoz kapcsolódóan elnyert támogatásokból, 
adományokból és a gazdálkodása eredményéből áll. A cél szerinti tevékenységből, illetve a 
vállalkozási tevékenységből származó bevételeket és ráfordításokat elkülönítetten kell 
nyilvántartani. Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez. Az egyesület gazdasági-
vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú tevékenysége céljából, azt nem 
veszélyeztetve, csak másodlagosan végez.  
 
 Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, hanem 
visszaforgatja jelen alapszabályban írt tevékenységek ellátására. Az államháztartás 
alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet 
támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit 
és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó 
útján nyilvánosságra kell hozni. Az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által 
megismerhetők.  
 
  A gazdálkodás során a Vezetőség 50.000 Ft feletti összeghatárt meghaladó 
kiadásairól, kötelezettségvállalásairól szóló határozatait egyhangú nyílt döntéssel hozza. Az 
éves mérleget és a közhasznúsági jelentést a Vezetőség készíti el és terjeszti a közgyűlés elé. 
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  A Vezetőség, a Felügyelő Bizottság a közgyűlésen számol be éves munkájáról. 
 
  A szervezetben végzett munka a tagok részéről önkéntes, ezért díjazás nem jár. A 
tisztségviselők díjazásáról a közgyűlés jogosult dönteni. 
 
8. Az egyesület képviselete 
Az egyesületet a hatóságok, bíróság előtt vagy harmadik személyekkel szemben a Egyesület 
elnöke vagy az általa meghatalmazott személy képviseli, banki aláíró az Elnök vagy a 
Vezetőség által kijelölt másik személy. 
 
9. Az egyesület: 
 
- nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, 
- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokaz nem 
veszélyeztetve végez, 
- gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 
tevékenységére fordítja, 
- közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatása nem nyújt. 
 
10. A közhasznú szervezet belső szabályzata rendelkezik az alábbiakról: 
 
- Nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tatalma, időpontja és hatálya, 

illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya / ha lehetséges személye / 
megállapítható. 

- A vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali 
módjáról  

- A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés 
rendjéről, valamint 

- A közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevételi és beszámolói 
közlésének nyilvánosságáról.  

 
AZ EGYESÜLET TAGJAIRÓL KÉSZÜLT NYILVÁNTARTÁS / MELY  NEM 
NYILVÁNOS/ AZ ALAPSZABÁLY   MELLÉKLETÉT     KÉPEZI  
 
Ezt az Alapszabályt a Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesületének legfelsőbb szerve 
Hódmezővásárhely, 2015. szeptember 17. napján elfogadta.    
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Jegyzőkönyvvezető 
 

Hitelesítő tagok: 
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Elnök 
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